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 هللا الرمحن الرحيمبسم 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وأشهد 

 .أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن سيدان حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم
 أما بعد؛

 : -رمحه هللا تعاىل-عند ابب السواك، قال املؤلف توقفنا 
وهو مسنون مطلقا إال بعد الزوال للصائم  .يسن بعود رطب ال يتفتت السواك: ابب

 .ومل يصب السنة من استاك بغري عود .ويسن له قبله بعود ايبس ويباح برطب .فيكره
ويتأكد عند وضوء وصالة وانتباه من نوم وعند تغري رائحة فم وكذا عند دخول مسجد 

 .وال أبس أن يتسوك ابلعود الواحد اثنان فصاعدا .ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان
: أتوا هبذا الباب بعد ما تقدم من الكالم على املياه والكالم على االستنجاء ابب السواك

وما إىل ذلك؛ ألن السواك مقدمٌة من مقدمات الوضوء، ألنه مما يستحب يف الوضوء، سيأيت أنه 
 الوضوء وهلذا ذكروه هنا قبل الشروع يف ، وحينئذ سيكون له مدخل يفمستحب عند املضمضة

 الكالم على الوضوء. 
يذكر فيه مسائل من أحكام التسوك، ويذكرون فيه : يعين هذا ابب ابب السواكقال: 

 أيضا مسائل من سنن الفطرة، ويذكرون فيه االكتحال وما إىل ذلك مما يتعلق هبذه اخلصال.
، يقال: ِسواك، ويقال: ِمْسَواك، ومها امسان للعود : السواك واملسواكالسواكيقول رمحه هللا: 

 الذي ُيسَتاُك به. 
ويطلق السواك على التسوك، فنفس الفعل الذي هو التسوك يسمى سواكا، وهو مأخوذ من 

 الَتَساُوك وهو: التمايل والرتدد، ألن املتسوك يردد السواك يف ِفيِه)فمه( حيركه يف ِفيِه.
 يستعمل يف الفم يف األسنان وفه ود يف األسنان واللثة واللسان.: استعمال عواملراد به هنا

 اللسان  يف اللثة و يف و 
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: يعين أن السواك يسن استعماله بعود، هنا يف حذف يف الكالم، يسن بعودقال املؤلف: 
واملراد: يسن استعمال السواك يف األسنان واللثة واللسان ويكون آبلة هي العود.                     

 يسن استعمال  :، يعينةلكن على أهنا هنا حمذوف ،يسن: متعلق بقوله بعود فاجلار واجملرور يف قوله
 السواك بعود.

ذكروا أنه يستحب أن يكون السواك ابليد اليسرى وأن يكون االبتداء جبانب الفم األمين، 
 فمك األمين. يعين يسن السواك: متسكه ابليد اليسرى وحترك يدك اليسرى، ولكنك تبتدئ جبانب

 قالوا أيضا يسن أن يكون عرضا ابلنسبة إىل األسنان ويكون على األسنان واللثة واللسان.
، املنتهى أيضا قال: يسن بعود رطب. وعبارة : هذا التعبري هو تعبري املنتهىبعود رطبقال: 

 يشمل الرطب املقنع كعبارة خمتصره زاد املستقنع يسن بعود لني. والفرق بني العبارتني: أن اللني
واليابس املندى، فالتعبري به أوىل، وهلذا يف شرح املنتهى ذكر الشيخ منصور البهويت رمحه هللا أن 

األوىل أن يُ َعرَب بلني كما عرب يف املقنع، ألنه إذا قيل التسوك بعود لني مسنون؛ أي اللني هنا يشمل 
ا ملا قال هنا بعود رطب؛ احتاج ، فيكون هذا التعبري أوىل، وهلذالرطب ويشمل اليابس املندى

 الشراح أن يقولوا: أي لني، بعود رطب يعين لينا فيشمل اليابس املندى.
عين ال يتفتت يف الفم، ألن هذا إذا تفتت لن حيصل ي: يسن بعود رطب ال يتفتتقال: 

 به كمال التنظيف، وأيضا قد يضر الفم، فيسن بعود رطب ال يتفتت. 
  : أي السواك.وهو

: يعين يف مجيع األوقات، يف مجيع األحوال، وقد اتفق العلماء عل أنه سنة مطلقامسنون 
، لكنه مؤكدة، وقد جاءت فيه أحاديث كثرية عن النيب صلى هللا عليه وسلم ، فهو مسنون مطلقا

 . سيستثين حالة واحدة وهي: للصائم بعد الزوال
 يعين فال يسن.: إال بعد الزوال للصائم :قال

القدر فقط؛ فقد استثنيىن من االستحباب، : لو اقتصران على هذا الزوال للصائمإال بعد 
 هو مسنون كل وقت إال للصائم بعد الزوال.
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                                                                الصائم بعد الزوال ما احلكم؟تسوك 
                                                                         هل يقال: مباح يعين ليس سنة لكنه مباح؟

                                                                             أو يقال: ليس سنة ولكنه مكروه؟
                                                                            أو يقال: ليس سنة فقط ويطلق هكذا؟ 

البد أهنا هاهنا استثناء من السنية لكن هناك قدر زائد، هو ليس مستحبا بعد الزوال للصائم، فإذا 
                                                                               مل يكن مستحبا فما حكمه؟      

 حكمه الكراهة. 
وهذا نص على احلكم بعد كونه غري  .فيكره إال بعد الزوال للصائم وهلذا قال:

 مستحب، يعين ليس مستحبا وهو مكروه.
أن يكون الشيء مكروها، قد يكون غري مستحب لكنه من عدم االستحباب  ألنه ال يلزم

                             جائز مباح.                                                                            
: الذي هو مستوي الطرفني على التخيري بني الفعل والرتك.                                                                املباح
 : جانب الرتك فيه أوىل مع عدم اإلمث يف الفعل.املكروهلكن 

  فلهذا قال: إال بعد الزوال للصائم فيكره.فهنا هو يريد أنه ليس مسنوان مع أنه أيضا مكروه، 
: هو وقت الظهر، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، زالت عن كبد السماء الزوال

إىل جهة الغروب هذا دخول وقت الظهر. فبعد الظهر للصائم سواء كان فرضا أو نفال يكره 
 السواك، وما سوى ذلك فإنه مستحب، ويتأكد يف أحوال. 

:                                                                            ك له ثالثة أحوالإذن؛ السوا
مستحب: وهذا مطلقا يف كل األوقات إال بعد الزوال للصائم.                                             -1
                                                  مكروه: وهو حالة بعد الزوال للصائم فرضا كان الصيام أو نفال.  -2
 يكون سنة مؤكدة: يزداد استحبابه وأتكده يف مواضع ذكرها أيضا املؤلف. -3

التسوك يكون بعود لني، ويكون هذا العود منقيا للفم، وال يضر الفم وال يتفتت فيه، وال 
  من استاك إبصبعه وخرقة.يصيب السنة 

 .  يصب السنة من استاك بغري عودوملوهلذا املؤلف قال: 
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: الكالم مازال على حكم ويسن له قبله بعود ايبس ويباح برطبقبل هذا قال: 
السواك للصائم، الصائم يكره له السواك بعد الزوال.                                                                        

التسوك للصائم؟                                                          طيب قبل الزوال قبل الظهر، ما حكم 
 .يسن له قبله بعود ايبس ويباح برطب قال:

 يعين للصائم أن يستاك.: يسن له 
 يعين قبل الزوال.: قبله 

   ملاذا؟هكذا السنة بعود يف كل األحوال، لكن للصائم يكون العود ايبسا، : ايبس بعود
ألن الرطب مظنة التحلل يف الفم، وهذا ال يليق حبال الصيام، ألنه قد ينزل إىل جوفه، فلذا قالوا: 

 يستحب للصائم قبل الزوال بعود ايبس.
: اإلابحة: استواء الطرفني كما قلت لكم، هي رتبة دون رتبة السنية، ألنه ويباح برطب

، لرتك، يعين لك أن تفعل ولك أن ترتكيكون اخلطاب من الشرع قد ورد ابلتخيري بني الفعل وا
[، أنتوضأ من حلوم الغنم؟ قال إن شئتيباح لك كذا مثل ما سئل النيب صلى هللا عليه وسلم: ]

 يعين إن شئت توضأ وإن شئت ال تتوضأ، فهذا مباح. 
أما املسنون فإنه مطلوب لكنه ليس جمزوما به، يعين ال أتمث لو تركت، يعين ورد خطاب 

ابألمر به  أو ابحلث عليه مع عدم اإلمث يف جانب الرتك، ففعله أرجح من تركه، خطاب  الشرع
، يعين ليس فيه إلزام ابلفعل، خبالف الواجب يكون يف اإللزام ابلفعل، واحلرام فيه ليس فيه جزم

إلزام ابلرتك، واملكروه يكون الرتك أوىل مع عدم اإلمث لو فعلت، يف هني عن الفعل ولكنك لو 
 .لت ال أتمث، حينئذ نقول هو مكروه ليس فيه إلزام ليس فيه جزم ابلرتك، لكن الرتك أوىلفع

 وهناك فرق بني املكروه وخالف األوىل ذكره بعضهم ولكن هذا حمله يف أصول الفقه.
السواك بعد الزوال للصائم مكروه، وقبله فيه تفصيل: يباح يف حالة ويستحب يف حالة. 

 يباح برطب. فيستحب له بعود ايبس و 
 ويسن له قبله بعود ايبس ويباح برطب ،فيكره إال بعد الزوال للصائمقال املؤلف: 

طيب حنن قبل قليل كنا نقول إن السواك مستحب بعود رطب؛ ورجعت هنا تقول السواك مباح 
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بعود رطب؟ نعم، ملا قلنا: يستحب بعود لني رطب أو ايبس مندى؛ أي يف حق غري الصائم.  
 لنا: يباح بعود رطب؛ فكالمنا يف حق الصائم قبل الزوال.وأما حني ق

فالعود الرطب مسنون لغري الصائم، والعود الرطب مباح للصائم قبل الزوال، وأما بعد الزوال 
 فيكره مطلقا.

إذن؛ السواك مسنون مطلقا بعود وال يصيب السنة من استاك إبصبع وخرقة إىل آخره، 
 هذا يشمل الرطب واليابس املندى. والسواك مسنون بعود لني. واللني

:                                                                          فيه ثالثة أحوالابلنسبة للصائم 
بعد الزوال مكروه مطلقا بعود ايبس أو رطب؛ مكروه.                                                              -1
الزوال يستحب للصائم أن يتسوك قبل الزوال يعين قبل الظهر بعود ايبس مندى.               وقبل  -2
 وقبل الزوال يباح للصائم بعود رطب. -3

ما الذي خيرجه عن ؟  قد يقول قائل: ما الذي جعل الصائم بعد الزوال يكره له هذا
                                                                                                      ؟ االستحباب

إذا صمتم فقهاء مبا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم وهو حديث ضعيف:]يستدل بعض ال
[ وهذا حديث ضعيف.                                                                    فاستاكوا ابلغداة وال تستاكوا ابلعشي

خللوف فم الصائم أطيب عند هللا العمدة يف االستدالل قول النيب صلى هللا عليه وسلم: ]لكن 
[ وهو غالبا يكون بعد الزوال، وهذا أثر عبادة فيستحب بقاء هذا األثر، وله من ريح املسك

نظائر.                                هلذا قالوا مثال: يف االعتكاف يستحب أن خيرج املعتكف 
صالة العيد يف العشر األواخر من رمضان خيرج يف ثياب اعتكافه، قالوا: يستحب أن خيرج  إىل

ففي ثياب اعتكافه؛ ألنه أثر عبادة.                                                               اإلنسان إىل صالة العيد يف أحسن ثيابه إال املعتكف 
الذي قتل يف املعركة ضد الكفار جيب أن يبقى بدمه، فال  يف السنة وهو أن وله نظري منصوص

وجرحه يثعب دما اللون لون يغسل ويدفن بدمه يف ثيابه؛ ألنه أثر عبادة، ويبعث يوم القيامة: ]
 [، فهو أثر عبادة.الدم والريح ريح املسك

ة مع أن الدم جنس أصال، لكن دم الشهيد عليه طاهر، ويبقى عليه كما هو ألنه أثر عباد
خلوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح الذي هو تغري رائحة الفم ]  جليلة، وهكذا أثر الصيام
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[، فيستحب بقاء هذا األثر، ويكره التسبب يف زواله، وهلذا قال: يكره السواك بعد الزوال املسك
 للصائم.

 :ومل يصب السنة من استاك بغري عود ،ويباح برطبقال: 
: يعين السنة يف السواك أن تكون بعود، فمن استاك بغري عود فإنه مل ومل يصب السنة

 يصب السنة، مل حيصل على أجر السواك. 
وهذا ألن يف املذهب قوال آخر أنه يصيب السنة من استاك إبصبعه أو خبرقة وحنو ذلك، 

[ بع وخرقةالتسوك بعود لني منق غري مضر ال يتفتت ال إبصوهذا الذي قاله نفاه يف الزاد؛ قال:]
                   أراد أن ينفي القول الثاين، يعين خالفا ملن قال: إنه يصيب السنة من استاك إبصبع وخرقة. 

 حيصل به اإلنقاء. يصيب السنة بقدر ماإنه وقيل يف املذهب قول آخر: 
إبصبع أو خبرقة، وإمنا السواك يكون  أنه ال يصيب السنة مطلقا من استاك لكن املعتمد

 بعود، فالسنة يف السواك أن تكون بعود، وهو مسنون كل وقت.
 هو مسنون، لكن يزداد أتكد هذا االستحباب أو تزداد السنية: ويتأكد عندقال املؤلف: 

 واضع.يف مأتكدا 
                       .                        هذا املوضع األول يف كالم املؤلف: عند وضوء قال:

وكذلك يف  ،يعين عند املضمضة يف الوضوء، تكون هذه عند املضمضة يف الوضوءعند وضوء: 
 .. فعند الوضوء هنا ليس قبل الوضوء بل عند املضمضةالغسل

 سواء كانت الصالة فرضا أو نفال، فيستحب بتأكد أن تستاك قبل دخول الصالة.: وصالة
 عند الصالة: تكون قبل الشروع يف الصالة، قبيل الصالة تستاك، هذا مستحب بتأكد. 

يعين قراءة القرآن الكرمي، إذا قالوا قراءة؛ يف الغالب أهنم يريدون قراءة القرآن. هذا وقراءة: 
 كرمي.غالبا يعين إذا قال الفقهاء قراءة؛ يريدون قراءة القرآن. فيستحب التسوك عند قراءة القرآن ال

بتأكد إذا استيقظ اإلنسان من سواء كان النوم ابلليل أو النهار فيستحب : وانتباه من نوم
كان إذا استيقظ من نومه يشوص فاه نومه أن يستاك؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم: ]

 [.ابلسواك
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 .مبأكول وغريه: وتغري رائحة فم
وضوء وصالة وقراءة قرآن وانتباه  عند :فيستحب بتأكد أن يستاك اإلنسان يف هذه املواضع

 من نوم وتغري رائحة فم.
وهذه املواضع هي اليت ذكرها ابن النجار صاحب املنتهى يف املنتهى، زاد الزركشي واحلجاوي 

اإلقناع وتبعهم هنا يف دليل الطالب، وهذا يبني أن دليل الطالب ليس سائرا خلف املنتهى حذو يف 
منه بدون زايدة، بل خيتصر منه ال شك أنه اعتمد عليه واختصر منه القذة ابلقذة، أو ليس خمتصرا 

لكنه أيضا زاد زايدات أخرى من غري املنتهى، ومنها هذه املسألة، ومنها مسألة سبقت لنا أيضا 
لكنه خالف فيها املنتهى واإلقناع وغريمها، وهي كانت يف الدرس املاضي ومل أنبه عليها لكن نبهت 

( وليس كراهة استقبال القبلة واستدابرها عند االستنجاءرغ الشرح يف: ) عليها األخ الذي يف
عند قضاء احلاجة، ألن هذا حيرم يف غري البنيان وال حيرم يف البنيان.                                               

املعروفة اليت أما كراهة االستقبال واالستدابر عند االستنجاء؛ االستقبال هو الذي وجد يف الكتب 
رجعنا إليها )املنتهى واإلقناع وحىت الغاية وغري هذا(، ولكنه هنا يف الدليل زاد كراهة االستدابر، 

وهذا ليس معتمد املذهب، بل ظاهر كالمهم أنه ال يكره كما ذكر ذلك الشيخ البهويت رمحه هللا، 
 فيستدرك هذا على الدرس املاضي.

                                                     إذن يكون عنده خمالفتان يف هذه املسألة: 
قال االستدابر، واالستدابر ليس مكروها يف ظاهر كالمهم.                                  األوىل: أنه

 والثانية: أنه مل يقيد ابلفضاء، وهذا ليس يف املنتهى.
، يعين العطف وكذا عند دخول مسجدزايدة ليست يف املنتهى، قال: هنا أيضا هذه ال

تغري، ملا قال: وضوء وصالة وقراءة وانتباه من نوم وتغري رائحة فم عطفها كلها ابلواو، مث قال: 
وكذا عند دخول مسجد، هذا التأخري يف الرتبة يف العطف يدل على أن هاهنا فرق بني هذه 

ذكرها يف املنتهى. ففي ظاهر كالم املنتهى ال يتأكد السواك يف هذه املواضع، وهو كذلك ألنه مل ي
 املواضع ، لكن صاحب اإلقناع تبع الزركشي وزادها أيضا.
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كان : النيب صلى هللا عليه وسلم: ]وكذا عند دخول مسجد ومنزلهنا يف الدليل قال: 
ؤذي أهل بيته بتغري [، واملسجد من ابب أوىل، إذا كان حىت ال يإذا دخل بيته يبدأ ابلسواك

 رائحة فمه يستعمل السواك؛ فاملسجد الذي فيه املالئكة من ابب أوىل.
وكذلك أيضا  : ألن إطالة السكوت سيتغري هبا رائحة الفموصفرة أسنان وإطالة سكوت

 .عند صفرة األسنان
 خلو املعدة من الطعام.  وهو مل يذكر كل املواضع، وذكروا منها أيضا:

فهذه املواضع زادها يف اإلقناع عن املنتهى، وهلذا اختلفت عبارة املاتن بدقة شديدة، لو 
( كان املفروض يتأكد عند وضوء وصالة وقراءة وانتباه من نوم وتغري رائحة فمتالحظ: )

( فصل بقوله وكذا، يعين وكذا يتأكد يف هذه وكذاأن يقول: وعند دخول مسجد، لكن قال: )
متأخرة رتبة؛ ألن املواضع األوىل متفق عليها بني اإلقناع واملنتهى، وأما املواضع املواضع لكنها 

 ( تفرد هبا صاحب اإلقناع.)كذاالثانية اليت بعد قوله: 
مل يذكر هنا صفة التسوك، وقد قلنا إنه يستاك عرضا ابلنسبة إىل األسنان بعرض األسنان، 

، مبتدائ جبانب فمه األمين، فيبدأ به جبانب فمه ويكون بيده اليسرى ميسك السواك بيده اليسرى
 األمين. 

: يعين ال ضرر يف هذا، ال أبس وال أبس أن يتسوك ابلعود الواحد اثنان فصاعداقال: 
 ابلعود الواحد اثنان فصاعدا، يعين فأكثر من اثنني.يف هذا أن يتسوك 

   فصل: 
هذا الفصل يذكر فيه املؤلف رمحه هللا بعض خصال الفطرة، يعين ألنه ذكر السواك والسواك 

فذكروا بقية خصال الفطرة: نتف اإلبط وحلق من سنن الفطرة؛ فاستطرد واستطرد أصحابنا هنا 
العانة وتقليم األظافر وذكروا أحكام الشعر وذكروا مسائل النمص واالكتحال وغري هذا مما يلتحق 

 ذا الباب.هب

 قال رمحه هللا:

والنظر يف املرآة والتطيب ابلطيب  رااألظفيسن حلق العانة ونتف اإلبط وتقليم 
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وحرم حلقها وال  ،واالكتحال كل ليلة يف كل عني ثالاث وحف الشارب وإعفاء اللحية
                                                      .أبس أبخذ ما زاد على القبضة منها

 .واخلتان واجب على الذكر واألنثى عند البلوغ وقبله أفضل

 : احللق يكون إبزالة الشعر كامال إزالة كاملة، وليس نتفا من أصول الشعريسن حلق العانة
وهذه اإلزالة إما أن تكون ابملوسى وإما أن تكون  جذوره، وإمنا إزالة تكون ابملوسى وحنو ذلك. من

 ابلكرميات أو حنو ذلك من املواد اليت توضع إلزالة الشعور، ال فرق.
 ، وهي الشعر الذي ينبت فوق الذكر، وكذلك ابلنسبة لألنثى فوقفيستحب حلق العانة

 فرجها. 
تف فال حرج، ال يتعني وهذا احللق ليس متعينا، فلو أزاله بغري احللق فال أبس، يعين لو ن

 احللق.
وقالوا: إنه يستحب حلق العانة كل أسبوع، ويكره ترك ذلك فوق أربعني يوما.يستحب كل 

 أسبوع، وال كراهة يف تركه إىل األربعني، لكن بعد األربعني يكره. 
 وال فرق يف هذا بني الذكر واألنثى وبني املتزوجة وغريها، ألنه شاع يف بعض البالد إن املرأة

 قبل الزواج ال تفعل هذا، وهذا خمالف لسنن الفطرة وخمالف للنظافة، بل هو سنة يف حق اجلميع.
يسن نتف اإلْبط)بسكون الباء(، وهنا عرب ابلنتف ألنه أفضل، النتف يعين  :ونتف اإلبط

 ملاذا؟يف اإلبط أفضل من احللق، ولو حلق فقد حصل بعض املقصود لكن الكمال هو النتف، 
، واحللق يقوي الشعر، واألوىل يف هذا املكان أن يضعف خروج الشعر ألن النتف يضعف الشعر

 حىت ال يكون هناك رائحة وما إىل ذلك.

أقوى يف إزالة الشعر هنا وعدم خروجه حيقق املقصود، وحينئذ وهذا يبني لك أن ما كان 
رع إذا مل يضر، بشرط عدم الضرر. فالليزر مثال لو استعمل يف هذا املكان يكون حمققا ملقصود الش

إذا ضر فإنه ممنوع، إذا مل يضر فإنه حيقق املقصود بعدم خروج الشعر يف هذا املكان، وهلذا 
 املستحب فيه النتف كل أسبوع، يعين كلما خرج تزيله ال ترتكه أصال.
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األصابع يعين أيخذ القدر الزائد عن ، يقلمها : يعين ويسن تقليم األظفار:رااألظفوتقليم 
 يف اليدين والرجلني.

إذا نظر  ،يعين يسن النظر يف املرآة، يسن هنا: يعين يثاب عليه اإلنسان :والنظر يف املرآة
يتفطن لنعم هللا عز وجل عليه وحيسن خلقته مبراعاهتا وينظر فيما حيتاج إىل هتذيب وما إىل يف املرآة 

ث يكون كل مهه ليال وهنارا النظر يف ذلك، هذا كله مسنون، لكن ال يسرف فيه اإلنسان، حبي
املرآة واقفا ليل هنار أمام املرآة؛ هذا غلط خالف املسنون، لكن ينظر إليها كلما احتاج إىل ذلك 

 بدون إسراف ويتحقق بذلك له ثواب؛ ألنه مسنون.

اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وقد ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ]
 [.على الناروحرم وجهي 

يسن أن يتطيب اإلنسان، وكل ما سبق يشمل الرجل واملرأة، وكذلك  :والتطيب ابلطيب
 .التطيب ابلطيب مستحب للرجل واملرأة

لكن قالوا: يكون الطيب للذكر مبا يظهره رحيه وخيفى لونه كالعود والعنرب، ويسن للمرأة يف 
 واليامسني، وأما يف بيتها فتتطيب مبا شاءت.غري بيتها مبا يظهر لونه وخيفى رحيه كالورد 

وهبذا يعلم أنه ال يقصد من املرأة أن تكون منتنة الرائحة إذا خرجت من بيتها، كما يظن 
بعض الناس أنه إذا خرجت املرأة من بيتها ال تضع مزيل عرق مثال؛ ال هذا غري مقصود، املقصود 

ا يسن هلا الطيب عموما، لكن خارج البيت مبا أال تتطيب مبا تشم رائحته، لكن خارج وداخل بيته
ال تظهر رائحته.                                                                                               

نصوا على هذا يف هذا املوضع، قالوا: يسن الطيب للرجل واملرأة على حد سواء.                                 
قالوا: للذكر مبا يظهر رحيه وخيفى لونه.                                                                   

مبا يظهر لونه وخيفى رحيه، فال تظهر رائحته كالورد واليامسني يف غري بيتها، وأما يف بيتها  وللمرأة:
ملرأة بطيب الرجال يف بيتها، فبما شاءت ولو من طيب الرجال، فليس هناك مشكلة أن تتطيب ا

 أما خارج البيت فال تتطيب بطيب يظهر رحيه بل حيرم عليها ذلك. هذا موضع مهم أن يفهم.
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وذكر ابن عوض يف الشرح وغريه: أنه يسن االدهان ابلزيت يف الرأس واللحية ِغبًّا )يعين يوما 
 .يفعل ويوما ال يفعل(، وكذلك تسريح الشعر واللحية ويكون ذلك غبا

على هذا.                                              أصحابنا ونصوا ايسن إبقاء شعر الرأس، ذكره :وقالوا
، لو نقوى عليه اختذانه، ولكن له كلفة -يعين ليس عادة-قال اإلمام أمحد رمحه هللا: " هو سنة 

".                                                                                                        ومأونة
 وهلذا قال الُرَحيباين: " فينبغي عدم اختاذ الشعر ملن يشق عليه إكرامه ". 

لنيب وأما من ال يشق عليه إكرامه فإنه يستحب له أن يبقي شعره، ويسرحه ويفرقه كما كان ا
صلى هللا عليه وسلم يفعل، ويكون إىل أذنيه وينتهي إىل َمنكبيه كشعره عليه الصالة والسالم.                               

 فقالوا: يستحب أن ينتهي الشعر إىل املنكب.

حىت لو قيل بعدم السنية الشرعية فإنه على القول الثاين: سنة عادة، وال أحسن من عوائد 
 الصالة والسالم. النيب عليه 

نص األصوليون على أنه يثاب من تشبه خبلقة النيب صلى هللا عليه وسلم حىت لو كانت سنة 
 عادة بقصد التشبه به.

اجلهل بصاحبه إذا كان يسخر من هيئة النيب صلى هللا عليه فانظر إىل أي مكان يهوي 
ذا سيعري به مثال ويسبب له وسلم، ولكننا نقول إن األفضل ملن عادة بلده عدم اختاذ الشعر وه

يعين كما أنه من شق عليه إكرامه ينبغي أال يتخذه  ،إشكاالت وما إىل ذلك؛ األفضل أال يفعل
فكذلك أيضا من يسبب له إشكاالت كبرية فاألفضل له أال يفعل، لكن يف البالد اليت ال إشكال 

فاألفضل أن يتخذ شعره إذا  فيها أو الشخص الذي ال ينظر إليه يف مكانه ابزدراء أنه فعل هذا
 أكرمه كما كان النيب صلى هللا عليه وسلم شعره طويل يضرب إىل منكبيه عليه الصالة والسالم. 

ابلزايدة على املنكب، وال أبس بزايدة وجعله ذؤابة، يعين وال أبس أن جيعل بل قالوا: ال أبس 
عن ساداتنا السلف الصاحل رضوان هللا ذؤابة، طبعا ملا جتعله ذؤابة يعين تعمله ضفرية، وهكذا جاء 

 عليهم.
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الذكر واألنثى، والكحل يف يستحب أن يكتحل  :واالكتحال كل ليلة يف كل عني ثالاث
: حال من االكتحال، يعين يكتحل حال كونه ثالاث يف  ثالاثالعني يكتحل يف العني داخل العني، 

كل عني، ويكون كل ليلة، يكتحل يف العني اليمىن ثالاث ويف العني اليسرى ثالاث، ويكون إبمثد 
 مطيب مبسك.

يعين وهذا مسنون أن حيف شاربه، الشارب وهو الذي يكون على الشفة  :وحف الشارب
 العليا.

                                                                                      ما املراد حبف الشارب؟
يعربون ابحلف ويعربون ابلقص وكالمها حتصل به السنة، ولكن احلف أوىل من القص،  الفقهاء هنا

 حف الشارب أوىل من قصه.
 : هو املبالغة يف أخذ الشعر. حف الشارب

 عندان يف أخذ الشعر درجات: 
، نص عليه عندان درجة هي اإلزالة ابملوسى احللق كالعانة، وهذا مكروه يف الشارب -1

 أصحابنا، يكره إزالته إزالة كاملة ابملوسى.
وعندان حف، وهو املبالغة يف القص، املبالغة يف األخذ منه ولكن ليس إىل درجة احللق،  -2

شيئا انبتا لكنه ال ميسك، وهذا تبالغ يف األخذ من هذا الشعر، يعين من بعيد ترى أن هاهنا 
[، واحلف هو حفوا الشوارباحلف هو املستحب وهو أوىل لقول النيب صلى هللا عليه وسلم:]

 املبالغة.
وعندان قص، أن أتخذ ما زاد وما نزل عن إطاره على الشفة، وأتخذ ما زاد وتقص  -3

 ص على ذلك أصحابناولكنك ال حتفه حفا شديدا، وهذا أيضا مستحب ولكن احلف أوىل كما ن
 إذن؛ احلف أفضل من القص واحللق مكروه. 

 : مكروه. احللق
 : مستحب.احلف
 : مستحب لكن احلف أوىل.القص

 احلف: تبني به البشرة، يعين يف شعر موجود مل نزله كله.
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 إمنا القص لن ترى البشرة بوضوح، سيكون يف شعر واضح جدا لكنه أيضا ال ينزل. 
 البشرة لكن مع إزالة الشعر كامال. وأما احللق فتبني به

، حىت يبدو اإلطار وهو طرف الشفةحتصل السنة بقصه يقول شيخ اإلسالم رمحه هللا:"  -
 ". نص عليه يعين اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل.وكلما أخذ فوق ذلك فهو أفضل نص عليه

ابلقص، وأما حلقه ابملوسى  -أتخذه من أصله-حف الشارب استئصالهقال اخللويت: "
 ". فمكروه

 وهذا موضع نفيس جدا من كالم شيخ اإلسالم ومن كالم اخللويت؛ فأحببت أن أنقله لكم.
 .إعفاء اللحيةيف السنية، يسن املؤلف هنا يتكلم يف ماذا؟  :وإعفاء اللحية

يسن إعفاء اللحية ، )وحرم حلقها(طيب حنن نعرف أن حلق اللحية حرام، قال: 
الذي يقابل السنة ليس احلرام؟                                                     ! وحلقها حرام

 نعم، الذي يقابل السنة ليس احلرام، لكنك مل تفهم ما معىن إعفاء اللحية، إعفاء اللحية هو أن 
 ترتكها بال اخذ منها هذا امسه إعفاء.ترتكها بال أخذ منها؛ وهذا مسنون. 

تقبض قبضة وأتخذ ا: وال أبس يعين ال حيرم وال يكره أن أتخذ منها ما زاد على القبضة،قالو 
 وفعله ابن عمر وغريه من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم. ما زاد،

 إذن؛ اإلعفاء الكامل حىت فوق القبضة: مستحب. 
أن أتخذ ما زاد  واألخذ عما زاد على القبضة: ال أبس ال كراهة وال إشكال، يعين يباح لك

 على القبضة.
                                                                                                 إذن ما هو احلرام؟

 .وعرفنا قبل قليل أن احلق هو اإلزالة ابملوسى :وحرم حلقها :قال
 إذن؛ احملرم هو احللق الكامل اإلزالة الكاملة.

وكذلك  -جممع اللحيني -والذقن  -العوارض -هي الشعر الذي ينبت على اللحيني اللحية:
 اخلد. 

 والوجنة ليست من اللحية. -



 ======خامس================ الدرس ال محمد بن عبد الواحد الحنبلي األزهريشرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ === 

                                               ما احملرم عندكم ابلضبط فيما يتعلق بشعر اللحية؟ س: 
وحكي على ذلك اإلمجاع، ولكن هذا  احلرام هو أن حتلقها، وهذا مذهبنا ومذهب اجلمهور قالوا:

اإلمجاع غري صحيح إن فهم أن املراد به التحرمي الذي هو اإلمث، ألن عندان خالف الشافعية وهو 
مذهب معترب، فإن معتمد مذهبهم الكراهة، واجلمهور على التحرمي.                                             

حزم مل يقل حرام، وإمنا قال: عدم اجلواز، وعدم اجلواز ال  قالوا: طيب ابن حزم، نقول: إن ابن
يعين دائما أ, ال يرادف دائما التحرمي، هو مل يبحه أحد، مل يقل أحد إنه جائز بل قالوا مكروه أو 

    حرام؛ انظر كيف تفهم العبارات.                                                                               
 وكما قال اللبدي أو نقله عن بعضهم: أنه مل يبح ذلك أحد.

نعم، هو مل يبحه أحد، يعين مل يقل أحد إنه مباح، مل يقل أحد إن حلق اللحية مباح، ليس 
هناك أحد معترب من العلماء قال إن حلق اللحية مباح،لكن منهم من قال حرام وهو قول اجلمهور 

واحلنفية وقول قوي عند الشافعية، لكن معتمد مذهب الشافعية وهو مذهبنا ومذهب املالكية 
 الكراهة.

والكراهة: غري مباحة، هي صحيح إن الكراهة تدخل يف اجلواز العام ابملعىن العام، يعين 
 يطلقون أحياان جائز على ما يشمل املكروه، فبحسب السياق يفهم اللفظ.

مذهب الشافعية، كيف ومعتمد  احملكي عن ابن حزم ليس حجة على رد فهذا اإلمجاع
 مذهبهم واملنصوص يف مذهبهم الكراهة.

 فمذهب الشافعية كراهة حلق اللحية وكذلك األخذ منها. 
                                                        أحوال للحية: أربعةأما مذهبنا ففيه هذا التفصيل؛ 

                                                           ا مستحب.االستحباب يف اإلعفاء الرتك الكامل؛ هذ -1
ال أبس ابألخذ منها، وقد أخذ اإلمام أمحد من عارضيه وحاجبه، اإلمام القبضة  نما زاد ع -2

    أمحد رمحه هللا أخذ ومل ينتف، أخذ من عارضيه وحاجبه.                                                      
احلرام؛ احللق الكامل االستئصال ابملوسى إزالة كاملة.                                                    -3
وهذه يقال فيها يسن اإلعفاء ويكره األخذ ما دون ، ما بني القبضة واحللق ،ما بينهما -4

ح الوجيز، فيكره القبضة، كما نص عليه أيضا بعض أصحابنا كصاحب فتح امللك العزيز يف شر 
 األخذ مما دون القبضة وهو املفهوم من كالمهم.
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وهذه الكراهة ال تصل إىل التحرمي إال إذا وصلت إىل درجة احللق، حيث كان يف الوجه شعر 
 يرى حىت لو كان خفيفا؛ فإهنا حلية وال تكون آمثا.

نقول: يستحب وهذا يفيدك يف مواضع، وحنن ال نقول للناس افعلوا هذا؛ ابلعكس حنن 
اإلعفاء، وال نزهد الناس يف السنن، لكنه يفيدك يف مواضع منها:                                            

أال تنكر على من فعل ذلك وال تتهمه بنقص الدين، فإن إنكار املكروه ليس كإنكار احلرام.  -1
فإذا احتاج اإلنسان إىل ذلك ألي  أن املكروه تبيحه احلاجة، خبالف احملرم تبيحه الضرورة، -2

حاجة من األمور اليت نعيشها مجيعا واحتاج اإلنسان إىل ذلك، وليس من ابب التساهل وال من 
ابب عدم االهتمام ابلسنة مثال، وهو يف حاجة لعمل أو وظيفة أو سفر أو أذى يتعرض له وما 

 ة احللق.إىل ذلك؛ فإننا نقول: يرخص لك يف األخذ، لكن ال تصل إىل درج
وهذا من الفقه أن حتسن تنزيل املسألة على احلاجة، حنن ال نقول للناس قصروا شعور اللحى 

ال ابلعكس، ولكن نقول هلم: عند احلاجة إىل ذلك فهذه رخصة، وال نعمل مثل الناس الذين 
 ة هذهيقولون: إايك أن تقرتب من اللحية واحذر أن يدخل املقص يف اللحية، يعين املبالغة الشديد

هلا ردة فعل ليست جيدة، كالم الفقهاء خيتلف عن هذا النمط الذي يسود يف الناس اآلن 
، كما وكأن الواحد لو أخذ من حليته ضاع دينه، ويقيم اإلنسان بطول حليته، ليس األمر كذلك أبدا

 أننا ال نزهد ابتباع السنة، بل أنمر وحنث على ذلك.
 : يعين مسنوان، يسن.وإعفاء اللحية
فلما يكون اإلعفاء مسنون ال  :وال أبس أبخذ ما زاد على القبضة منها وحرم حلقها

 يقابله احللق ، احللق حرام.
من املعاصرين يقولون: ومل يقل أحد بتحرمي حلق اللحية قبل ابن تيمية، من قال  بعض الناس
 لك هذا الكالم !

هو كونه مل ينقل نص عن أحد ممن سبق ال يعين أنه مل يقله أحد، مث إنه ملا قاله ابن تيمية 
اعتمده أصحابنا، فنص عليه أصحابنا املتأخرون مجيعا مل خيالف أحد، ابن مفلح واملرداوي والبهويت 

الف وصاحب اإلقناع وصاحب املنتهى وصاحب دليل الطالب؛ وكلهم مشوا وراء ابن تيمية، ومل خي
 أحد.
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                                                          ملاذا هنا املذهب ليس يف اإلقناع واملنتهى ؟!
ألنه يف قلب مرض ضد ابن تيمية، ألن ابن تيمية عامل لك )ارتكاراي(، ملا يقال ذكره الشيخ تقي 

 مل يسبقه أحد.  الدين: أنت تريد أن ختالف ابن تيمية فقط، خالف تعرف! يقول لك
حتب أن نعد لك عشرات املسائل مل يسبق ابن تيمية أحد يف النص عليها واعتمدها أصحابنا 

 من املنتهى واإلقناع؟
رتبة شيخ اإلسالم وال تضع الرجل يف دماغك ألنك ال فأنت اعرف قدر نفسك واعرف 

 تستطيع أن تروح وال أن جتيء.
 والواجب والفرض عندان مبعىن واحد. :واألنثى واجب على الذكر واخلتان

 .وهو مذهبنا ومذهب الشافعية على الذكر واألنثى عند البلوغواخلتان واجب: 
يعين جيب عند البلوغ؛ ألنه هو وقت التكليف، وقبل البلوغ  :وقبله أفضل عند البلوغ

الفعل يف زمن يكره يوم السابع ومن الوالدة إىل اليوم السابع، لكن بعد ذلك  :يستحب، لكن قالوا
 أفضل؛ ألنه أقرب إىل الربء، يعين اخلتان يف الصغر أفضل من اخلتان يف الكرب. الصغر

                                                                                     س: مىت جيب اخلتان؟ 
فوق احلشفة كل اجللدة أو  على الذكر واألنثى، يكون يف الذكر أبخذ اجللدة اليت عند البلوغ

 .أكثرها، واألنثى أبخذ اجللدة اليت فوق حمل اإلدخال )إدخال الذكر( تشبه عرف الديك
بعض الناس يف هذه األوقات يطعن يف مسألة اخلتان ، ويقول لك: ختان األنثى مضر، حنن 

على األمور  بغري الوجه الشرعي، وال يعكرال ننكر أنه يقع ضرر خبتان املرأة ولكنه لو فعل 
املشروعة مبمارسات خاطئة، فال أتت أبمثلة الناس تطبق اخلتان بطريقة خاطئة وتقول حصل ضرر، 

 وتدمر النساء نفسيا!!
يعين منذ بعث هللا حممدا صلى هللا عليه وسلم إىل زماننا األغرب هذا النساء مل تدمر نفسيا من 

 اخلتان، لكن يف هذا الوقت صارت النساء تدمر نفسيا! والذين فاتوا مل يكن نساء! 
وختان املرأة إما واجب كمذهبنا ومذهب الشافعية، أو مستحب كمذهب املالكية واحلنفية 

ن يف النهاية مل يقل أحد بعد إابحته، هو مباح ابإلمجاع، مث االستحباب أو أو مكرمة، لك
 الوجوب.
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 عندان قول أيضا ابالستحباب يف حق املرأة.
 وأدلة الوجوب ظاهرة قوية، راجع حتفة الودود البن القيم .

حنن ال نتخانق على القول ابلوجوب واالستحباب؛ فهذان قوالن معتربان، لكن نتخانق مع 
 س الذين حتب أن هتول وتقول لك يدمر النساء.النا

لو فعل اخلتان على الوجه الصواب ومورس ممارسة صحيحة سيكون مفيدا ويل مضرا، 
 والتجربة والواقع واملاضي واحلاضر يكذب من يقول: إنه مضر وإنه مدمر.

ل مضر! هو مضر إذا فعلكن ال أتت مبمارسات يفعل فيه اخلتان غلط وتقول أصال اخلتان 
 بطريقة خاطئة، وكل حاجة إذا جتاوزت هبا عن حدها ستنقلب إىل ضدها كما يقال.

الصيام: إذا صام اإلنسان وهو مريض يتضرر ابلصوم حىت يؤدي ذلك إىل هالكه؛ سنمنعه 
 من الصيام، قل أيضا إذا صام ومات فالصيام مضر! وتعال إىل ركن من أركان اإلسالم وأنكره.

قل حىت نستطيع أن نتفاهم، فال أتت مبمارسات معينة وتركز عليها يعين األمور تؤخذ ابلع
وتقول هو هذا اخلتان واخلتان مدمر، ليس هذا اخلتان الذي نتكلم عنه، نتكلم على أخذ جلدة 

 ه عرف الديك، ويسن أال تؤخذ كلها، يستحب أال تؤخذ كلها، وهذا من فوق حمل اإليالج تشب
يالم وال يفعل هذا إال لشيء واجب، وهذا من أدلة شعار املسلمني، وهو قطع جلدة وإ

 الوجوب أيضا.
كيف يقطع اإلنسان جلدة ويؤمل هذا الصيب أو هذه البنت هذا اإليالم الشديد إال لشيء 

لك هذا التصرف، وهذا اإليالم الذي وقع ال يباح إال يف مقابل شيء لو تركناه أنمث واجب يبيح 
 وهو من أدلة الوجوب.

حنن ال نناقش اآلن هل اخلتان واجب أو مستحب؛ لكن استطرادا للرد على على كل حال 
 من يتكلم جبهل يف مسألة اخلتان.

إذن؛ اخلتان قبل البلوغ أفضل، وعند البلوغ واجب، ويكره من الوالدة إىل اليوم السابع ويف 
 اليوم السابع أيضا.

 مث انتقل املؤلف رمحه هللا تعاىل إىل ابب الوضوء فقال: 
 أ.                               وإن ذكرها يف أثنائه ابتد ،وجهال  جتب فيه التسمية وتسقط سهواو 
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وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه املضمضة واالستنشاق وغسل اليدين مع املرفقني 
 .ومسح الرأس كله ومنه األذانن وغسل الرجلني مع الكعبني والرتتيب واملواالة

 املؤلف رمحه هللا الوضوء وإمنا تكلم مباشرة يف تفاصيل أحكامه.مل يعرف : ابب الوضوء
 )ابلضم(: اسم للفعل. والُوضوء
 )ابلفتح(: هو املاء الذي يتوضأ به. والَوضوء

تقول: هذا َوضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ أي هذا هو املاء الذي توضأ به رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم .

رسول هللا صلى هللا عليه  يعين هذا فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛وتقول: هذا ُوضوء 
 وسلم، وهذه صفة ُوضوء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 وضاءة وحسن يعين ؛النظافة، مشتق من الَوضاءة وهي احلسن، وجه وضيء: والوضوء لغة
 خمصوص. صفةاستعمال ماء طهور مباح يف األعضاء األربعة على : وشرعا

 : ال ينفع غري املاء.استعمال ماء
 : ال ينفع الطاهر وال النجس كما عرفنا.طهور
 : ال يصح الوضوء مباء حمرم كاملغصوب واملسبل للشرب، وسبق ذكر هذا.مباح

: اليت ذكرها هللا عز وجل: الوجه واليدين إىل املرفقني والرأس والرجلني إىل يف األعضاء األربعة
 الكعبني.

 : أييت ذكرها إن شاء هللا.على صفة خمصوص
قال: جتب فيه التسمية، وبعد ذلك قال: وفروضه ستة! يعين هو أنت اآلن تفرق بني الفرض 

والواجب وأنت قبل قليل قلت: الواجب والفرض عندان سواء، فكيف هذا، كيف نفهم هذا 
                                     الكالم ؟                                                                  

نقول: األصل يف كالم أصحابنا يف معظم أبواب الفقه وكذلك يف االصطالح األصويل أن الفرض 
والواجب مبعىن واحد ال فرق، يقال هذا واجب، ويقال هذا فرض، يقال: الصلوات اخلمس واجبة، 

ستقنع يقول لك: ]جتب الصلوات انظر ركن من أركان اإلسالم، أعظم فروض الدين ، زاد امل
 اخلمس[، يعين فرض. وأحياان يعربون ابلفرض، فال فرق.
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 بعض األبواب فرقوا؛ يف الطهارة )الوضوء والغسل والتيمم( فرقوا، فجعلوا التسمية لكن يف
 واجبة وبقية األشياء اليت قالوا ابإلمث برتكها جعلوها فرضا.

وعندان فرض الصالة اليت هي أركان الصالة، كذلك يف الصالة؛ عندان واجبات الصالة 
فالركن ال يسقط عمدا وال سهوا وال جهال، إمنا الواجب يسقط سهوا وجهال، هذا هو الفرق، مل 

يف إمث الرتك يف الفرض والواجب، لكن نظروا إىل  ينظروا إىل جهة اإلمث وعدمه، جهة اإلمث وعدمه
ط؟                                             جهة السقوط، هل يسقط نسياان وجهال أم ال يسق

فالذي ال يسقط مطلقا ال عمدا وال سهوا وال جهال؛ مسوه فرضا أو ركنا، ألن الركن هو جانب  -
الشيء األقوى، لو سقط يسقط الشيء.                                                               

  يسقط عمدا؛ مسوه واجبا. والذي يسقط جهال ونسياان وال -
إذن جهة النظر هنا من حيث السقوط وعدم السقوط يف حالة اجلهل والنسيان ليس من 

إن التسمية فلهذا قالوا: ؛ حيث اإلمث، ألن الفرض والواجب يستواين أنك أتمث لو تركته عمدا
 واجبة.

يضا فرقوا بني واجبات وكذلك يف احلج أيضا، يف الطهارة فرقوا، يف الصالة فرقوا، يف احلج أ
احلج كاملبيت مبىن مثال يف ليايل أايم التشريق واملبيت مبزدلفة، والركن الذي هو مثل الوقوف بعرفة، 

فهذا ال يسقط، لو مل يقف بعرفة بطل حجه، لكن لو مل يبت مبىن ليايل أايم التشريق؛ يذبح دما 
 ترك واجبا يذبح دما وحجه صحيح.

هنا وقع يف بعض األبواب على خالف األصل، وإال فاألصل يف غري فالحظ التفريق؛ التفريق 
هذا أن يقال: فرض وواجب، اللحية فرض اي شيخ؛ نعم فرض يعين واجب، الصالة واجبة اي شيخ 

نعم واجبة يعين فرض، صيام رمضان واجب وفرض، يف معظم األبواب يقولون فرض وواجب مبعىن 
 نفية.واحد، وهذا اصطالح اجلمهور خالفا للح

: يعين أن يقول: بسم هللا، وال يقوم غريها مقامها. والتسمية جتب فيه التسميةو قال: 
 [وهي من مفردات احلنابلة] واجبة عندان ولكنها تسقط جهال ونسياان.
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يعين إذا سهى ومل يتذكر التسمية أصال، فهذا ال آيخذ به ووضوؤه (: نسياان) سهواوتسقط 
خبالف مثال لو ترك غسل الوجه؛ وضوؤه غري صحيح، غسل الوجه ركن فرض، لكن  صحيح.

 التسمية واجبة، فالتسمية واجبة؛ تسقط سهوا وجهال. 
: يعين إذا مل خيطر بباله أن عاملا قال بوجوهبا، وليس إذا جهل أن إمامه قال بوجوهبا. وجهال

ب التسمية، وليست من املسائل املشهورة اجلهل هذا: مل خيطر بباله أصال أن يف حاجة امسها: وجو 
 تسقط التسمية جهال.فهنا قالوا: ؛ اإلنسان ابجلهل يف الدين اليت ال يعذر فيها

لكن واحد ال يسأل وال يبايل وليس يف دماغه أصال وال يعرف أحكام دينه وال حاجة 
 وهكذا كيفما اتفق؛ هذا ال يعذر جبهله؛ ألنه غري مبايل أبحكام الشريعة.

ن الذي قلد من قال ابالستحباب وهم اجلمهور، أو جهل مبعىن مل خيطر بباله أصال هذا لك
 الشيء أن عاملا قال بوجوهبا؛ فهو معذور.

  :أوإن ذكرها يف أثنائه ابتد وجهال تسقط سهواو 
  : يعين يف أثناء الوضوء.يف أثنائه

لو ذكر التسمية بعد أن انتهى من الوضوء؛ فوضوؤه صحيح، بعد أن غسل رجليه وانتهى 
وجاء ميشي ينصرف تذكر أنه مل يقل بسم هللا يف أول الوضوء؛ نقول وضوؤك صحيح؛ ألهنا تسقط 

 سهوا. 
يف أثناء الوضوء، يعين وهو يتوضأ مل يقل بسم هللا نسي، غسل يديه  احلالة الثانية: ذكرها

متضمض واستنشق وغسل وجهه وجاء يغسل الذراع مثال فافتكر وهو يغسل ذراعيه أنه مل يقل 
فماذا يفعل؟                                                                               بسم هللا، 

               اإلقناع واملنتهى، يف املنتهى قال: ابتدأ، مثل ما قال صاحب الدليل. هنا اختلف صاحب
، يعيد من يبتدئ مرة جديدة :يستأنف يعينويعيد الوضوء مرة اثنية، بسم هللا : يعين يقولأ: ابتد

 األول. 
يكمل، هذا عند صاحب بىن، يسمي ويبين، يعين يقول: بسم هللا و  وصاحب اإلقناع قال:

 اإلقناع احلجاوي. 
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أما صاحب املنتهى وهو املذهب هنا؛ فإنه قال: يسمي ويبتدئ، أما يف آخر الوضوء بعد 
  انتهاء الوضوء فإهنا تسقط.

فروض الوضوء ستة، يعين التسمية إذا ليست من هذه الستة، التسمية واجبة  فروضه ستة:و 
 ليست فرضا.

 وهي اليت ال تسقط، فرض يعين ركن، ال تسقط عمدا وال سهوا وال جهال. : فروضه ستة
الذي  عألن األصلع مثال أو األفر  ؛الذي هو من منابت شعر الرأس املعتاد: غسل الوجه

شعره على جبهته ال عربة به، لكن منابت شعر الرأس املعتاد إىل ما احندر من اللحيني والَذَقن 
.                      ، ولو يف حلية فإىل هناية اللحية، هذا احلد من الطول(نيوالذقن هو جممع اللحي)طوال

ومن األذن إىل األذن عرضا، فتأخذ ابلك من البياض الذي بني العارض واألذن؛ جيب غسله يف 
  الوضوء، فإن مل يغسل فالوضوء ابطل، فال بد أن تستوعب الوجه كله وما فيه من شعور.                    

لكن الشعر يف الوجه على نوعني )كالمنا اآلن يف الوضوء(:                                                             
الشعر اخلفيف، وضابطه: ما يُرى من ورائه لون البشرة، حلية خفيفة مثال؛ فهذه جيب أن  -1

اجهة.                                                      تغسل ابطنها، توصل املاء إىل البشرة؛ ألنه وجه حتصل به املو 
وأما الشعر الكثيف، الذي ال يُرى من ورائه لون البشرة؛ فيستحب ختليله، أبن توصل املاء إىل  -2

 البشرة، ولكن جيزئ غسل ظاهره بدون ختليل.
 

م أن تغسل البشرة الشعر اخلفيف فواجب؛ ألنه الز  فالتخليل سنة يف الشعر الكثيف، وأما يف
 ألهنا أصال ظاهرة.

 :ومن الوجه عند احلنابلة فقط خالفا للجمهور :يعين: ومنه املضمضة واالستنشاق 
املضمضة واالستنشاق، فاملضمضة واالستنشاق واجبان وأيضا يسميان فرضا، فال يسقطان سهوا، 

 .يف اإلقناع نص على هذا قال:]ويسميان فرضا وال يسقطان سهوا[
، وينفع أن يقال واجبان، لكن األدق هنا واألوضح املضمضة واالستنشاق فرض عندان

 ابلنسبة للطالب أن يشرح له ويقال: فرض، كما عرب هنا، وكما عرب يف الزاد.
 وغسلة واحدة تكفي.
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مث متجه، واملج : أن تدخل املاء يف الفم وتديره أدىن إدارة، واإلدارة الكاملة أوىل، املضمضة
 وليس من الفرائض، وميكن أن تبلعه لكن اإلخراج أوىل. مستحب

 ، وليس جمرد وضع املاء، بل جتذبه.جذب املاء بنفس: واالستنشاق
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل الكرمية: } ةويف اآلي: وغسل اليدين مع املرفقني

على أن املراد إدخال املرفق.                                  ( حىت ينصوامع، والفقهاء هنا عربوا ب  ){املرافق
الذي تسميه الناس كوعا وهذا غلط.                                                                واملرفق: هو

  الكوع: هو العظم الذي يلي اإلهبام. قال الناظم:
بْ َهاَم ُكوٌع َوَما يَ     َوَسْط  خِلِْنَصرِِه اْلُكْرُسوُع َوالرُّْسُغ َما       ِليفَ َعْظٌم يَِلي اإْلِ

بٌ َوَعْظٌم يَِلي إبْ َهاَم رِ   بُِبوٍع َفُخْذ اِبْلِعْلِم َواْحَذْر ِمْن اْلَغَلطْ           ْجٍل ُمَلقَّ
فتغسل يديك مع املرفقني، تغسل من أطراف األصابع مع املرفق، بعض الناس يكتفي 

األوىل املستحبة ويقول أان غسلت، ال هذا غلط، جيب عليه أن يغسل الكفة عند غسل  ابلغسلى
 اليدين.

الذي ) من حد الوجه إىل ما يسمى القفا ،أبن ميسح مجيع ظاهر الرأس: ومسح الرأس كله
(، متسحه كله، واملسنون أن يذهب بيديه من مقدم رأسه مث يردمها إىل املكان الذي هو مؤخر العنق

منه، ومسح الرأس كله: هذا هو مذهبنا أن الرأس كله واجب، وهو ليس من املفردات؛ ألن بدأ 
  املالكية يوافقوننا على هذا.

يف وأيضا مسحهما واجب يف الوضوء، وسنة املسح: أن تدخل السبابتني  :ومنه األذانن
 ما استرت ابلغضاريف.صماخي أذنيك ومتسح إبهباميك ظاهرمها، وال جيب مسح 

ومها العظمان الناتئان يف أسفل الساق، وكل رجل فيها  : الرجلني مع الكعبني وغسل
 كعبان.

على هذا الوجه، أبن ترتب األعضاء كما ذكرها هللا عز وجل، لكن املضمضة : والرتتيب
واالستنشاق مع الوجه شيء واحد، فيمكن أن تغسل وجهك قبل املضمضة واالستنشاق، لكن 

 واالستنشاق.املستحب أن تقدم املضمضة 
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فتبدأ ابلوجه مث اليدين إىل املرفقني مث الرأس مث الرجلني، فلو مل ترتب فوضوؤك ابطل؛ حىت لو 
 نسياان أو جهال؛ ألنه فرض ال يسقط، الرتتيب فرض وليس واجبا.

                                        ما هي املواالة؟وهي أيضا فرض، وهنا مل يعرف املواالة، : واملواالة
أال يؤخر غسل عضو  [،وهي أال يؤخر غسل عضو حىت ينشف الذي قبلهيف الزاد عرفها قال: ]

يف الزمن املعتاد املعتدل، ليس يف احلر الشديد والربد الشديد، يف  الذي قبلهالعضو  حىت جيف
 جفاف بعضها قبل أن تغسل ما بعده. الزمن املعتدل، فال تفصل بني األعضاء فصال يؤدي إىل

نقف عند قوله: وشروطه مثانية، وحنن أخذان واجبات الفروض وفروض الوضوء، ونقف عند 
 مثانية، وأنخذها وما بعدها يف الدرس القادم إن شاء هللا تعاىل. قوله: شروط الوضوء

 األسئلة:
أحياان نشرتي بعض أنواع السواك فنجدها رطبة وليس هلا طعم معني؟                          :1س

 ج: هو هذا املستحب، يكون رطبا أو يكون لينا أو ايبسا مندى هذا هو املستحب.
       : السواك واجب أو مستحب؟                                                                         2س

  ج: السواك مستحب ليس واجبا علينا.
: هل لو رائحة الفم تؤذي غريه جيب عليه السواك؟                                               3س

، ومل يقولوا ال، ال جيب عليه السواك، حىت لو أكل ثوما أو بصال فإنه يكره له حضور املسجد ج:
السواك لكن النص الواضح هنا؛ يستحب عند تغري رائحة الفم، حيرم عليه، فال جيب أن يستعمل 

 يستحب بتأكد وليس واجبا.
: ما الفرق بني السواك قبل الزوال وبعده؟                                                          4س

هر ج: إن خلوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك، وهو غالبا يكون بعد الزوال، يظ
غالبا مع خلو املعدة، واملفروض أنك متسحر ألن السنة أنك تسحرت، والسحور يؤخر إىل قريب 

                                                                    من الفجر، فما زال هناك بقااي طعام يف املعدة، فغالبا تكون هذه الرائحة والتغري بعد الزوال.                                     
مثال،   وال عربة بغري الغالب، يعين: ال عربة مبن دائما رائحة فمه متغرية، ال عربة ابلذي مل يتسحر

 كالمنا على الغالب.
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                                               استخدام احلالوة؟ و: أيهما أكثر استحبااب االستحداد أ5س
 سنة، حلق أو نتف؛ حيقق السنة.ج: ال أبس كله حيقق ال

: ما الكحل الذي من السنة أن نكتحل به؟                                                     6س
 ج: اإلمثد املطيب ابملسك، وهذا قليل جدا وجوده يف هذا الوقت.

: أحياان يفوتنا الكلمة والكلمتني من الدرس يف البث، فهل حيرم اإلمضاء على 7س
احلضور حىت نسمعها؟                                                                                    

ج: ال أبس امضي، وبعدين حنن نسجل الدرس أان أسجله من عندي يف جهاز جبواري للتسجيل،  
كل درس حىت إذا فات أي حاجة أي حرف أو شيء الدرس موجود، وموجود على صفحة دليل 

إن يف كل  ثالطالب على الفيس بوك، وعلى رابط التليجرام قناة شرح دليل الطالب، يعين حبي
، وهناك أخ كرمي أبو الرباء احلنبلي جزاه األحوال ال يفوتكم شيء، من كان حريصا ال يفوته شيء

يفرغ الدرس ، يعين كل حاجة ربنا سهلها لكم، فالبد أن يكون ذلك يف مقابل أن نشكر هللا خريا 
نعمة هللا وأن حنرص على العلم، ألن هذا التيسري يقابله أنه هللا يسألك، عندك بث مباشر وصويت 

وتسجيل ومفرغ وكل حاجة، وأنت جالس يف بيتك ال تروح وال أتيت، فهذا يقتضي منا شكر نعمة 
وجل أبن حنرص على العلم، وضبط العلم، وأن نعرف قدر علمائنا أئمتنا الذين ألفوا لنا  هللا عز

هذه الكتب، وسهلوا لنا العلم، فنحبهم ونتوالهم، ونعتين بكتبهم، هكذا حىت يبارك هللا لنا يف هذا 
 العلم.

 وال نعمل مثل الذي أييت ليأخذ علم الفقه املذهيب لريد على أصحاب املذاهب. 
 فاكر أن هللا عز وجل سيبارك لك يف حاجة !أنت 

، هو أنت أصال تضيع أنت فاكر أن هذا بركة يف العلم هوهو أنت لن تستطيع أن ترد، 
 نفسك يف الدنيا واآلخرة.                        

أان عارف أن بعض الناس تقول لك: أنتم تقولون املذاهب املذاهب؛ طيب حنن نريد أن 
يف السنة، هذا القصد يف حد ذاته مينعك من  ىت نريكم أنكم عندكم أخطاءندرس فقه مذهيب ح

الفهم، حيول بينك وبني التوفيق، القصد هذا حائل بينك وبني أن تفهم كالم العلماء، أنت عملت 
  حاجزا بنفسك، وضعت حاجزا بنفسك؛ كيف تفهم ؟!
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                                                      : حترمي التطيب ال يعين حترمي النظافة، دين رقي؟8س
ج: أصال الفقهاء يعربون تعبريات واضحة يف هذا الباب، يعين مثال يف اإلحرام يف احلج والعمرة 

 يقول لك: يسن التنظف والتطيب.      ويف صالة اجلمعة ويف العيد
 وإزالة الروائح الكريهة. التنظف: إبزالة الشعور اليت يسن إزالتها كاإلبط والعانة،

 والتطيب: هذا قدر زائد، يعين يف ختلية )التنظف( ويف حتلية )طيب(.
 وكذلك عندما تكلموا على إحداد املرأة: منعوها من الطيب ومل مينعوها من التنظف.

 حنن فقط نريد أن نفهم األمور كيف تسري حىت ال خنلط بني كالم الفقهاء.
هر لونه وخيفى رحيه مثل الورد واليامسني، ال تكون رائحة فاحية، : يظطيب املرأة خارج بيتها

 ، لكن ال جيوز أن تعدي جبانبك وتشم منها رائحة.ملا تعدي جبانبك ال تشم منها رائحة
                                                    : كيف الورد واليامسني يظهر لونه وخيفى رحيه؟9س

ال تشم، الرائحة املأخوذة من الورد ال تشم، تكون رائحة خفيفة جدا،  ج: رائحته خفيفة جدا
يعين يشمها اإلنسان على نفسه. زمان كانوا يعصروا الورد، وال تنظر إىل احلاجات املستخرجة يف 

هذا الوقت ابلطرق الكيميائية وتكون رائحتها فاحية، نتكلم عن العصر القدمي كانوا يعصرون الورد 
زل منه ماء الورد واليامسني ويتطيبون به، وهذا رائحته خفيفة جدا ال تشم.                    واليامسني وين

 وهكذا ما كان مثله يف زماننا مما ال تشم رائحته إذا مرت املرأة على الرجال.
هو الضابط: أن املرأة إذا مرت على الرجال ال تشم منها رائحة، هذا املطلوب من املرأة ملا 

ب الرجال ال يشمون رائحتها، إمنا أنت يف نفسك رائحتك حلوة لكن ال تشم إال إذا تعدي جبان
 قبلك زوجك مثال؛ ال مشكلة.

انس األمثلة ألنه يصعب تصورها ألن العطور زمان ليست مثل العطور اليوم معاجلة أبشياء  
ارج بيتها، أما يف كيميائية فتغريت األحوال، هو هذا الضابط: أن املرأة ال تتطيب مبا يظهر رحيه خ

 بيتها تفعل ما شاءت.
                                                                                                                 : ما حكم حلق الرأس زيرو؟ 10س

 يف احلج والعمرة يستحب، ويف ما سوى ذلك يباح، واألوىل عدم ذلك يف غري النسك. ج:
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                                                     : هل معتمد املذهب أن حلق الشارب مكروه؟11س
ج: نعم، كل حاجة أقوهلا وأان قاعد هنا: معتمد املذهب، أان ال أخرج عن املذهب، فهذا السؤال 

 ال حنتاجه بعد ذلك.
 فا.نصوا على كراهة احللق الذي هو ابملوسى، إزالة كاملة وليس ح

: ما حكم األخذ ما دون القبض؟                                                                 12س
 ج: مكروه.

ما الفرق بني احلاجة والضرورة؟                                                              : 13س
                                                       يقع الضرر برتكها.                     الضرورة:  ج:

 : دون ذلك، ال يقع ضرر لكن يقع مشقة يف تركها.احلاجة
مثل ما قلنا مثال: ضبة يسرية من فضة حلاجة؛ أن يتعلق غرض هبا غري الزينة، ممكن أضع 

هذه حاجة. يف أهنا ال تنكسر بسهولة،  أكثر،حاجة غريها لكن هذه أحسن يف أهنا تتماسك 
لكن الضرورة سيتضرر اإلنسان إن مل يفعل، مثال لو مل أيكل أو يشرب يف الصيام يف رمضان 

سيصيبه مرض )املرض ضرر(؛ فيباح له حينئذ أن أيكل ويشرب يفطر، هذه ضرورة وليست حاجة   
 وطبعا الضرورات مراتب.

                          املخنثة؟ : أمجع العلماء على إعفاء اللحية، وقالوا األخذ منها يعد من14س
ج: ال، ما أمجعوا اي حبييب، أان قلت لك وشرحت لك ابلتفصيل، كونك أنت مصر على أهنم 

الشافعية هؤالء غري موجودين! ال تعترب مذهب  أمجعوا؛ خالص ماذا أعمل لك! أان أقول لك
الشافعية موجود يف الدنيا!؟ ما هو ذنيب إذا أنت مصر على أهنم أمجعوا وأان أقول لك مذهب 

 الشافعية على الكراهة، منحي مذهب الشافعية من الوجود؟ أم نكذهبم؟! أو نصدقك أنت والناس 
طيب أنت رأيك إيه اي شيخ؟ أان رأيي أنه  الذين يقولون أمجعوا  ؟! طيب ما هم مل جيمعوا،

حرام؛ ألنه مذهيب هكذا، لكن ليس ألين متبين احلكم الزم أكذب أو الزم أابلغ، ملاذا طيب؟ 
 هناك مذهب يف الكراهة.

                                     ؟، وأين هي: يف شرح الوجيز يقول: يكره األخذ مما دون القبضة نص عليه15س
.                                                                       : يعين اإلمام أمحدعليهنص ج: 
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: أين هي هذه كتب مسائل اإلمام أمحد كثرية جدا وما وصلنا منها إال قدر يسري، حنن مل وأين هي
 نقف على معظم ما نقل عن اإلمام أمحد من نصوصه.

كتب األئمة، هم وقفوا على ما مل نقف عليه، وعرفوا ما   وهذا فضل التمذهب، فضل أن تقرأ
مل نعرفه، وقرؤوا ما مل نقرأه، انظر إىل املرداوي يف اإلنصاف عد لك كمية كتب وقف عليها أنت مل 

تسمع ابمسها أصال، فسبحان هللا! رمحة من هللا بنا، أن ديننا حمفوظ، لكن حمفوظ ابحرتام العلماء، 
 ، نكمل البناء ال أن هندم.وأال نقفز على أكتافهم

ختان النساء بني الوجوب واالستحباب فقط، أم هناك من قال ابإلابحة؟                     :16س
أان قلت: هناك قول ضعيف ابإلابحة يف مذهب احلنفية، ويف قول مشهور جدا أنه مكرمة ج: 

اإلابحة، ويف قول معتمد للنساء، وهي رتبة كاالستحباب أو دون االستحباب، لكنها فوق 
مذهبني حنن والشافعية، يعين حاجة كبرية وليست حاجة بسيطة، ليست مفردات مثال، وجوب 

اخلتان على الرجال والنساء، ليس هناك حاجة يف الدنيا امسها اخلتان حرام أو اخلتان مضر، هذه مل 
واقع يكذبه، واملاضي ، واليقلها أحد من املسلمني، هذا اخرتاع جديد مل يقله أحد قبل هذا

واحلاضر وكل حاجة تكذبه، وما يقال إنه فعال حصل ضرر أو حصل كذا؛ هذا ألنه مورس بطريقة 
 خاطئة، ليس ألن اخلتان نفسه مضر.

: األزهر حاليا يفيت حبرمة اخلتان؟                                                                     17س
ج: ال، األزهر ال يفيت حاليا حبرمة اخلتان، وعندك يف الفتاوى بدار اإلفتاء املصرية ووضعتها 

واحد وضع يل رابط من فتوى من دار اإلفتاء املصرية مبا قلته اآلن  ،البارحة يف اآلسك يف صفحيت
ن األزهر كله مع االستدالل أيضا، فكون بعض املنحرفني من املشايخ األزهريني قالوا هبذا ال يعين أ

يصدرون لك أانسا يتكلمون بعمامة من أجل قالوا هكذا، واألزهر ليس حاجة واحدة، األزهر هذا 
أن يقتنع الناس أن األزهر يقول هكذا، لكن يف األزهر أانس أفاضل ال يقولون هكذا، مثل شيخ 

قولون األزهر األزهر الطنطاوي الذي مات كان يقول البنوك والتعامل مع البنوك ليس حراما، في
يقول: التعامل مع البنوك حالل، علماء األزهر ردوا على شيخ األزهر طنطاوي ردودا قوية جدا. 

أان ملا كنت يف كلية الشريعة درست الرد على شيخ األزهر، كتاب امتحنت فيه، الرد على شيخ 
 .األزهر يف مسألة البنوك، ما رأيك؟ أان أكلمك عن نفسي
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                                                                               ال يظهر؟لكن ملاذا هذا الكالم 
هم ال يريدون أن يظهروه، ال يريدون أن يظهر هذا عن األزهر، يريدون أن يسقطوا األزهر، يريدون 

ناس يف األزهر  أن يفقدوا الناس الثقة ابألزهر، وأييت انس اثنية تساعدهم يف هذا االجتاه؛ يفقدون ال
 وأيضا يف الرتاث، من أجل أن يبقى الذي حنن نعيش فيه.

: هل املنتهى هو املذهب دائما؟                                                                   18س
 ج: نعم، هو املذهب إال إذا خالف اإلقناع وهي مسائل قليلة فينظر يف الرتجيح بينهما.

                                                        الذقن الواجب غسله يف الوجه؟: ما هو 19س
 الذقن هو: جممع اللحيني. ج:

ما الكحل الذي يسن االكتحال به، هل علينا االكتحال ثالث مرات؟                           : 20س
 يسن ثالث مرات يف كل عني كل ليلة. ج:

يفهمك حاجة؛ مسألة االكتحال كل ليلة، من قال من العلماء أبن املرأة على فكرة هذا  -
؛ مل يكن يتكلم على الزينة، حنن نتكلم على الكحل داخل العني، وليس جيوز هلا أن خترج ابلكحل

رسم العني، حىت تفهم الفتاوى كيف تسري، ملا تقرأ يف الكتب تكون فاهم الدنيا ماذا فيها، يعين يف  
ويف كتب الفقه ومذهب اجلمهور أصال إن املرأة هلا أن خترج ابلكحلة خالفا كتب التفسري 

للحنابلة، حنن ال يوجد عندان هذا املوضوع، جيب عندان سرت اجلسد كله، اإلمام أمحد يقول إن 
ظفر املرأة عورة، لكن العلماء الذين قالوا هبذا القول وهو قول معترب, فيبيحون خروج املرأة ابلكحل 

ملكياج، افهم ما معىن كحل! وحىت الرجل يتكحل يف زمن النيب عليه الصالة والسالم، وليس اب
                                                                   حىت النيب عليه الصالة والسالم كان يتكحل.

 الفقهية هذه والفنحن أحياان اي مجاعة ألننا مل نكن نعيش يف الزمن املاضي ومل نر املمارسات 
يوجد أحد يفهمنا الدنيا كيف تسري؛ نفهم غلط ونكرب حاجات ليست كبرية، ونصغر 

 حاجات كبرية، فأنت متصور كحل يعين: رسم عني، والسلف ال يتكلمون يف هذا أصال.
يف جمالس العلم، ماذا يفعل املستاك فيما نتج عنه يف فمه : كيف يستعمل السواك 21س

                                                                                                من فضالت؟        
 ج: يغسل السواك بعد القيام من جملس العلم . 
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                                      : ماذا يفعل من حليته كثيفة لكن أوهلا تظهر البشرة منها؟22س
ج: لو كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا تبعض احلكم، اخلفيف يغسل ابطنه، والكثيف ال يلزم 

 غسل ابطنه.
: ما هي حدود الوجه؟                                                                         23س

إىل ما احندر من اللحيني والذقن طوال، ومن األذن إىل األذن ج: من منابت شعر الرأس املعتاد 
 عرضا.

                                                  : عود السواك فقط، يعين الفرشاة ال جتزئ؟24س
الفرشاة يف مقتضى مذهب الشافعية أهنا كالسواك، وأما عندان ففيه نظر، والذي يظهر يل أهنا  ج:

السواك )الذي هو العود( من كل وجه.                                                         ال تقوم مقام 
 لكنها مفيدة ، وال أقول نستغين عن الفرشاة، لكن كمال السنة أن تستعمل العود.

                                           هل املذهب فيه قوالن يف اخلتان: وجوب واستحباب؟ :25س
ج: نعم، عندان قول ابستحباب اخلتان للمرأة، وهو قول مشهور جدا يف املذهب عندان، لكن 

 املعتمد هو الوجوب.
هل تصح قراءة سورة الكهف اآلن أم من الصباح؟                                       : 26س

وليلتها، وبعضهم قال: ج: ليلة اجلمعة ويوم اجلمعة كالمها مستحب، وبعضهم قال: يوم اجلمعة 
 يومها فقط.

: هل هناك من يقول إن التسمية شرط؟                                                       27س
  ج: ال، هي واجبة وليست شرطا، النية هي اليت شرط.

تضعيف احلديث ال يلزم منه عدم وجوب احلكم الذي فيه، اإلمام أمحد أوجب : 28س
التسمية عند الوضوء مع أنه يضعف أحاديث الباب ؟                                           

نعم، اإلمام أمحد قال ال يثبت فيه شيء، اإلمام أمحد قال: أحاديث الباب كلها ال تصح،  ج:
  مذهبه الوجوب، وطبعا هو عنده قول مشهور جدا ابالستحباب.ومع ذلك املعتمد يف
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وهناك شواهد كثرية يف أن اإلمام أمحد ضعف احلديث وقال به، بل ابن القيم ذكر يف مقدمة 
أعالم املوقعني انه ما من إمام من األئمة األربعة إال وقدم ضعيف احلديث على القياس، والقياس 

 حجة أصال.
سألتك أمس عن إسبال اليد يف الصالة على املذهب املالكي وهو خمالف : 29س

حلديث أمنا عائشة؟                                                                                                
 ج: السنة أن تضع اليمنب على اليسار، وهذا مذهب مجاهري أهل العلم.

تاب السادة احلنابلة واختالفهم مع السلفية املعاصرة يف العقيدة : ما رأيك يف ك30س
احلنبلي تقدمي حممد السيد احلنبلي؟                                            والفقه والتصوف أتليف مصطفى 

الكتاب هذا كتب بنفس املناكفة، وليس بنفس التحقيق العلمي، وهو كتاب مليء ابلتهويل  ج:
، وملؤلفه واملقدم له مآرب يف ذلك، وأان عندي درس يف شرح الروض املربع يف اجملموعة واملبالغة

ستجدونه امسه نصيحة مهمة، تكلمت فيه على حممد السيد األزهري هذا وأنه رجل له مأرب 
معني يف تدريس املذهب احلنبلي يف األزهر، وأنه يريد أن يصرف الناس عن طريقة شيخ اإلسالم 

 تبع شيخ اإلسالم، يعين له مآرب أخرى ال نريد أن ندخل اآلن يف هذا املوضوع. وعن طريقة من
على كل حال هذا الكتاب كتاب سيء، نعم فيه صواب لكنه سيء، مقصده سيء، وفيه 

حتامل، وفيه مناكفة ليست علمية، وحال مؤلفه وحال من قدم له يغنيان عن كثرة الكالم يف هذا 
 الباب.

د احلنابلة يف املسح على اجلوربني، ويقول يل مشاخيي أنت أتخذ أان شافعي وأقل: 31س
بقول شاذ؟                                                                                                

كيف قول شاذ وهو قول احلنابلة، ومروي عن عدد من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ؟!   ج:
 ح على اجلورب بشروط احلنابلة، أن يكون صفيقا وال يسقط مع املشي.أن يكون مس لكن املهم
: ملاذا اخلتان مفيد؟                                                                             32س

ج: ابلنسبة للذكور هذا مفروغ منه معروف جدا أنه يكون جراثيم ومكروابت وغريه، وابلنسبة 
 للنساء ألنه يهذب شهوهتا.
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ما حكم اخلتان؟                                                                             : 33س
 .ج: أمجع العلماء على أنه جائز، مث اختلفوا بني الوجوب واالستحباب

               : أي نظم حنبلي تنصح حبفظه، وما رأيك مبنت املوفق عمدة املوفق؟        34س
أان أنصح حبفظ النثر وليس النظم، أنصح حبفظ منت زاد املستقنع وإن مل تستطع فمنت عمدة ج: 

 دليل الطالب الذي نشرحه اآلن. الطالب للبهويت، وإن مل تستطع فمنت
وهذا أفضل يف الفقه ألن النظم يشتت الذهن، لكن لو واحد ال يعرف أن حيفظ النثر 

جدا؛ فليحفظ النظم، وحينئذ من املنظومات اجليدة نظم الشيخ سعيد  وصعب عليه وشق عليه
البديوي لزاد املستقنع )ملح الناد(، هذا نظم مجيل لكنه طويل ميكن أن يكون صعبا عليك يف 

  احلفظ، فإن استطعت حفظه فهو ممتاز جدا.
 

                              جزاكم هللا خريا وأكرمكم هللا، ونلقاكم على خري يف األسبوع القادم.      
وقد انتهينا الليلة من شرح رسالة ابن رجب احلنبلي، وسوف نرحيكم كم يوم إىل أن نلقاكم يف بث 

مباشر آخر.                                                                                             
 صاحلا، وجزاكم هللا خريا على حسن استماعكم،                   ونسأل هللا لنا ولكم علما انفعا وعمال

وغفر هللا لنا ولكم، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،                                         
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 


